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H I T Z AU R R E A 
Klima larrialdia gure garaiko erronka historikoa 
bihurtu da. Gaur egungo inertziari jarraituz gero, 
hondamenezko kalteak pairatuko ditugu. Berote-
gi efektua sortzen duten isurketak gutxitzeko eta 
inpaktuetara egokitzeko beharrak, ekintza irmoa 
eskatzen dute, klima larrialdia, norbanakoen eran-
tzukizunetatik haratago, arreta handiko ahalegin 
kolektiboaren erdigune bihur dadin. Hamarkada 
gutxitan bideratu beharreko lana da, klimak iner-
tzia sakonak dituelako eta mende osoko bilakaera 
gaur jokatzen delako. Hamarkada honetan egiten 
dugunak guztion etorkizuna baldintzatuko du.

Alabaina, klima arazoa gain karga ekologikoare-
kin loturiko beste erronkekin berrelikatzen da eta 
hainbat adierazleetan piztu da argi gorria. Klima-
ren antzeko hausnarketa egin liteke biodibertsita-
te galeraren inguruan, lurzoru emankor galeraren 
inguruan, energia eta mineral baliabideen agor-
tzearen inguruan,  ur-eskasiaren inguruan edo ku-
tsaduraren eraginaren inguruan.

Han eta hemen, agintari eta eliteek lazgarriak di-
ren inpaktu sozio-ekologikoak nahi gabeko kan-
po eraginak direnaren ideia ezarri dute, beti ere 
ikusezin egiten saiatuz. Baina energia eta mate-
rialen metabolismoaren mugara iritsita, ikusezina 
zena ikusgarri bihurtu da jadanik.

Gure eredu sozioekonomikoa planetaren bioka-
pazitatearen gainetik dagoen neurrian, ekologiak 
besteen arteko gai izateari utzi dio eta arazo zen-
trala bihurtzen da. Horregatik, XXI. mendean, indar 
politiko eraldatzaile batek ekologia kontu sekto-
riala izatetik gai estrategikoa izatera eraman behar 
du. Porrot ekologikoa, ematekotan, atzera bota 
ezina izango da. Eta gaur egungo egoerari buelta 
emateko aukera leihoa dramatikoki estutu da.

Gure garaien bidegurutzea, dena den, ez da sis-
tema sozioekonomikoa planetaren biokapazi-
tatearen mugetara sartzeko erronka historikora 
mugatzen. Erronka gainjarrien aurrean gaude. 
Ziklo neoliberalak ezberdintasunak sakondu ditu, 
eliteek kontratu sozialaren aldebakarreko apurke-

ta bultzatu dute, geruza zabaletan prekarietatea 
hedatu da; zaintza krisi testuinguruan berdinta-
sunaren inguruko arazoak okerragotu dira; di-
gitalizazioarekin ekoizpen-ereduaren mutazio 
erradikal baten aurrean gaude; sistema politi-
koen kohesio-gaitasunaren galera egiaztatzen 
dugu; geopolitika nahasi eta ezegonkor aro ba-
tean sartzen ari gara, ipar-hego arrakala estrakti-
bismo neokolonialaz handitzen doa. Gutxi balitz, 
Sars-COV-2 birusaren ondoriozko agertokiak au-
rreko erronka konplexuei ziurgabetasuna handi-
tu besterik ez du egin.

Mundu mailako testuinguru desafiatzaile honi 
Euskal Herrian ere aurre egin beharrean gaude, 
erantzukizun partekatua dugulako eta gu ere 
zaurgarriak garelako. Gure ekoizpen eta kontsu-
mo eredua errealitate berrira egokitzea dagoki-
gu, eta gure erresilientzia eta auzolanerako gaita-
suna proban jarriko dira. Atzeraezina den prozesu 
honetan, arrakala soziala eta bazterkeriaren arris-
kuarekin uztartu beharko ditugu, birformulazio 
horretan merkatuaren beharretara diseinatutako 
ekoizpen-ehunaren eredua, muga ekologikoetara 
eta behar kolektiboak asetzeko ekoizpen eredu 
batetara egokitzeko beharra dugularik.

EHBilduk, atzerapenik gabe eta herri honen po-
tentzial osoa aktibatuz, krisi klimatikoak plantea-
turiko erronka zibilizatzailea jorratu nahi du. Kon-
ponbideak eraldaketa sozio-ekologiko azkarra 
eta justua behar du, lurralde bizigarria, lurraren 
biokapazitatearen barruan txertatutako eredu 
ekonomiko bideragarria, eta oraingo eta etorki-
zuneko belaunaldien ongizatearen iraunkortasu-
na bermatzeko helburuarekin.

Aurreko guztia izan dugu kontutan aurkezten 
dizkizuegun jardunaldi hauek diseinatzerakoan. 
Abiatu beharrean gauden eraldaketa honetan 
argi apur bat ipintzea litzateke helburu xumea, 
dena jokoan dagoen honetan estrategia kolekti-
bo eraginkorrenak bilatzen laguntzeko. 

Larrialdi klimatikoa, 
icebergaren tontorra01

Lehenengo Panela

Hasierako panel honetan, helburua ekologia- eta baliabide-krisia deitu izan zaionaren konplexutasu-
naz hitz egitea, eztabaidatzea eta ulertzea da. Larrialdi klimatiko egoera onartuz eta hortik abiatuz, 
krisi ekologikoaren dimentsio edo erpin ezberdinak gehitzen saiatuko dira talde honetan parte har-
tuko duten hizlariak. Biodibertsitatearen eta zerbitzu ekosistemikoen krisiaz eta energia- eta baliabi-
de-krisiaz hitz egingo dugu, larrialdi klimatiko egoeratik irteteko bidea, panel honetan aztertutako 
gainerako bektoreak kontuan hartuta taxutu beharko dela uler dezagun.

Material-eskasia trantsizio-garaietan 
LABURPENA: Aerosorgailuak, ibilgailu elektrikoak edo karbonoan txikia den gizarte 
baterako energia-trantsiziorako beharrezkoak diren eguzki-panelak egiteko materia-
len etorkizuneko erabilgarritasuna punturik ahaztuena da teknologia horien aldeko 
diskurtso guztietan. Energia berriztagarriek ekoizteko energia-unitate bakoitzeko 
azaleraren eta lehengai kritikoen askoz ere kantitate handiagoa behar dute erregai 
fosilekin alderatuta. Aldi berean, material gehiagok erauzketa gehiago esan nahi du, 
eta, horrenbestez, energia-kontsumo handiagoa eta inpaktu handiagoa ingurume-
nean. Eta inpaktu hori izan da, hain zuzen ere, batez ere materialen erabilgarritasu-
nari dagokionez (arrazoi geologiko edo sozioekonomikoak direla-eta) behar bezala 
aztertu ez den faktorea. Hitzaldi honetan arazo hori aztertuko dugu, baita zenbait 
soluzio ere energia-trantsizioa benetan jasangarria dela ziurtatzeko.

Alicia  
Valero

Bioaniztasuna eta klima krisian: eredu anti sozio-ekonomikoaren punta
LABURPENA: Klima-krisialdia eta biodibertsitate globala krisialdi sozio-ekologiko es-
truktural baten icebergaren punta dira. Krisialdi sistematikoa estu lotuta dago fede 
itsu bati, desarrollismo material eta energetiko bati, baita desarrollismo hori oinarri-
tzen duten politika publikoak bultzatzen dituzten erregela eta arau instituzionaliza-
tuei ere. Ponentzia honetan testuinguruan jarriko da biodibertsitatearen krisialdia eta 
horrek giza ongizatean dituen inpaktuak, baita biodibertsitatearen balioaren ikuspe-
gi askotarikoa ere.

Unai  
Pascual

Larrialdi klimatikoaren jatorri energetikoa
LABURPENA: Zibilizazio kapitalista-industrialaren oinarri biofisikoak akidura-sintoma 
handiak ditu, eta bereziki garrantzitsua da aro fosilistaren amaieraren hasiera. Izan 
ere, mundu moderno-industriala ezin da azaldu erregai fosilen parte-hartze masibo-
rik gabe. Aurre egin behar diogun energia-krisialdiaren gakoa zera da, denbora-e-
pe berean petrolioaren, gasaren, ikatzaren eta uranioaren zenita uztartzen ari direla. 
Energia berriztagarriek gure gizarteen konplexutasun-mailari eustea inprobablea 
denez, energia-krisialdiak eraldaketa estruktural eta kultural izugarriak iragartzen 
ditu. Krisialdi horren ertzak non dauden pentsatzeak funtsezko garrantzia du krisial-
diari albait hobekien aurre egin ahal izateko.

Joseba 
Azkarraga 
Etxegibel
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Klimaz harago, ezegonkortasun 
orokorra eta zibilizazio-krisia

Itun Berdeak, irtenbidearen hasiera edo 
itxaropen faltsuak?02 03

Bigarren Panela Hirugarren Panela

Gaur egungo neurrigabekeria ekologikoko egoera krisi klimatikotik edo, are, krisi ekologikotik, ha-
ratago doa. Benetako zibilizazio-krisi baten aurrean jartzen gaitu, eta ezin dugu egoera hori sakon 
ulertu, gai horri dituen adierazpideetatik heldu gabe eta beste hainbat alderditan sakondu gabe, hala 
nola genero kontuak, ipar-hego harremanak, korporazio handien presioa edo segurtasuna bermatze-
ko ikuspuntu militarra. Horrek guztiak, lehenengo panelean azaldutako mugekin konbinatuta, egun-
go zibilizazioa kolapso arriskuan jartzen du.

Azkenaldian, Itun Berde Berriak (ingelesez, GREEN “NEW” DEAL) deiturikoen bitartez, eraldatzeko 
dauden aukerei buruzko eztabaida sutsua dago. Guk ere heldu nahi diogu gai horri jardunaldi haue-
tan, are gehiago COVID-19aren testuinguruan Europar Batasunak abian ipinitako suspertze planak 
trantsizio ekologikoari lotuak egongo diren neurrian. Itun Berdeak, gutxienekoen programa eta eral-
daketa zabalago baten lehenengo mugimendua dira?, edo, berezko logikaren arabera, hazten eta 
gure existentziaren oinarri materialak hondatzen jarraitu beste erremediorik ez duen kapitalaren zuri-
keta ariketa “berde” bat dira? Badugu, gure nahietatik haratago, kapitalismoaren aurkako edo osteko 
politikak planteatzeko behar besteko indar-korrelaziorik? Perspektiba ekofeministak kolapsoaren aurrean

LABURPENA: Urgentzia-une batean bizi gara, krisialdi sistemikoko, kolapso ekologi-
koko eta trantsizio ekosozialeko une batean. Afrika, Asia eta Abya Yala kolonizatu zi-
renetik globalki inposatu den proiektu zibilizatzaileak porrot egin du jada. Desazkun-
de metabolikoa gertaera saihestezina da, eta horren banaketa dago jokoan. Egungo 
proiektu zibilizatzailetik baterako bizitza ahalbidetuko duen proiektu kolektibo bat 
ateratzea da apustua. Horretarako, kontakizun kontrahegemonikoak indartu behar 
ditugu, gatazkatik eraikitzen direnak, guztiak irabazle suertatzen diren amets-hodei 
engainagarri horiei uko eginez, eta bizitatik eta bizitzari buruz hitz egingo duten kon-
takizunak sendotu. Kontaketa desberdin baten eraikuntza kaleidoskopiko horretan, 
ezinbestekoa da feminismoak bertan egotea.

Amaia P. 
Orozco

GND aldaketarako lehen pauso gisa
LABURPENA: Azken urteotan, Green New Deal kontzeptuak protagonimoa hartu 
du gure gizarteen beharrezko trantsizio ekologikoa bultzatzeari buruzko gogoetan.  
Europar Batasunak berak sartu du bere agenda ofizialean Europako Itun Berdearen 
ideiapean. Aldeko gogo handia eta aurkako errefusa neurri berean eraginez, gaur 
egun jokoan dagoen adierazlea dugu ituna, aldaketa-aukera oso desberdinak inplika 
ditzakeena. Posizioen mapa txiki bat egingo da mintzaldi honetan, eta Green New 
Deal kontzeptuak trantsizio-programa gisa dituen muga eta posibilitateei buruzko 
gogoeta egingo da, baina baita gehiengo sozial berriak eraikitzeko dispositibo gisa 
dituenei buruz ere.

Emilio  
Santiago 

Muiño

Ipar-hego perspektiba, klima-justizia
LABURPENA: Garapen-eredu europar bat nahi izatearen sozializazioak, kapitalismoa-
ren zabalkundearekin uztartzen denak, giza bizitza ezinezkoa den ingurumen-egoera 
batera garamatza, urik gabe, airerik gabe, elikagairik gabe, estalperik gabe. Ekoiz-
penaren hazkunde infinitua dakar atzetik garapen-eredu horrek, gainkontsumora 
behartuz ekoitzi den guztia bideratzeko, kapitalen kontzentrazio etengabea eraginez 
baliabideak optimizatzeko eta gutxiagorekin gehiago ekoizteko modu gisa, baita an-
kerkeriak edonon mehatxatzen gaituelako ordena atxikitzen duten hierarkia batzuk 
eraginez ere, goseak, hotzak, gaixotasunek, gizagabetzeak eta abarrek elikatutako 
ankerkeriak. Beste zibilizazio bat ereiten saiatuko diren jarraibide eta esperientziak 
eztabaidagai bihurtu nahi ditugu.

Janaina 
Stronzake

Bidezkoa izango den desazkunde (ezinbestekoa) baten alde
LABURPENA: Planetaren mugekin talka egiten ari gara. Krisialdi baten une historikoan 
gaude, eta ez da soilik ingurumen-arloko krisialdia, krisialdi globala eta zibilizatzailea 
ere bada. Egoera horretan, ezinbestekoa da ekonomien multzo osoaren kontsumo 
material eta energetikoaren desazkundea, GNDk planteatzen duen hazkunde ber-
dea ez da posible. Jokoan dagoena zera da, desazkunde hori nolakoa izango den, 
hau da, bidezkoa edo bidegabea.

Luis González 
Reyes

GND Europako Parlamentuan: Aukerak eta mugak
LABURPENA: EBren Akordio Berdea etorkizuneko akordio berdeetarako oinarriak 
ezartzen ari da. Europar Batasuna 2050. urtean klimatikoki neutrala izatea du hel-
burutzat. Paketea masiboa da, eta klima-lege bat, biodibertsitate-estrategia bat, ba-
so-estrategia bat eta ia sektore guztietako politika guztiak hartzen ditu barnean, bes-
teak beste.
Europarrek trantsizio berdeari beren babesa eta onarpena eman diezaioten, klima-
tikoki neutroa den ekonomia baterako trantsizioa modu bidezkoan burutu dadila 
ziurtatu behar dugu, inor atzean utzi gabe. Pertsonen diru-sarrera maila desberdinak 
hartu behar ditugu kontuan, baina eskualde guztien ezaugarri geografikoa ere.
Europako Itun Berdeak murriztailegoa izan beharko luke bere helburu lotesleetan, 
eta helburu askok berrikuspen bat beharko lukete bidean zehar. Azken batean, bo-
rondate politikoarekin lotutako gai bat dugu. Borondate hori benetan aurkitu ahalko 
dela espero dut.
Sektore guztiek parte hartu behar dute klima-krisialdia arintzea lortzeko. Nekazari-
tzari, basogintzari, garraioaren sektoreari, eta industria- eta finantza-merkatuei apli-
katzen zaie hori.

Silvia  
Modig

Europako Parlamentuaren erantzuna klima emergentziaz haragoko krisien 
aurrean
LABURPENA:  klima-krisiari eta eskatzen duen krisi zabalenari eraginkortasunez aurre 
egiteko gaitasun politikorik ezaz hitz egingo du, batez ere Europako Batasunean, 
mundu mailan anbizio klimatiko handiena ematen baitu.Damien 

Thomson

Segurtasuna norentzat? Korporazioen eta militarren perspektiba ezegonkor-
tasun-garaietan
LABURPENA: Klima-aldaketaren inpaktuak segurtasunaren esparruan ere ikus daitez-
ke. Armadak eta transnazionalak segurtasun-paradigma baten pean babesten dira 
klima-aldaketari ikuspuntu baztertzaile batekin aurre egiteko, hau da, pertsona kalte-
berenak mehatxu bihurtzea, erabat aurkakoa izan beharko lukeenean. Botere-egitura 
horiek desegitea klima-aldaketarekiko bidezko erantzun bat eraikitzearen zati izan 
behar du.

Nick  
Buxton
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Klima politiken  
gakoak Europan04

Laugarren Panela

Panel honetan, praktika onen erreplikagarritasuna ulertzen eta aztertzen saiatuko gara, baita Euro-
pako hiriburuaren egungo esparruan ekintzarako mugak ezagutzen ere. Horretarako, COVID-19 de-
lakoaren testuinguruan, jasangarritasunik ezaren eta klima-aldaketaren aurkako borrokaren aurrean 
Europar Batasunak dituen potentzial eta muga nagusiak aztertuko ditugu; izan ere, eskuineko inda-
rrek larrialdi klimatikoaren aurkako neurriak atzeratu eta minimizatu nahi dituzte. Halaber, Europa-
ko hainbat estatu edo eskualderen esperientziei buruz ikasiko dugu. Esperientzia horiek gobernuko 
nahiz oposizioko talde politikoek bultzatzen dituzte, eta konpromiso sendoa dute trantsizio sozio-e-
kologikoarekin eta larrialdi klimatikoarekin.

Kritika europar ibilbideari
LABURPENA: Europako Batasuneko erakundeek azken hamarkada honetan emanda-
ko erantzunak jorratuko ditu.

Lynn Boylan

Eremu lokaletik klima aldaketari aurre eginez
LABURPENA: Gure lurraldeetan klima aldaketa eteteko helburuarekin, eredu jasan-
garrietarako norabidean ezarri eta maila lokalean garatzen diren ingurumen estrate-
giez arituko da.

Jesper  
Kiel

Transformazio jasangarri eta justu baterako presazko beharrak
LABURPENA: Europar Batasuneko berotegi-emisio guztien ia herena izanik, garraio-
sektorea da gaur egungo klima-krisiaren eragile nagusia. Gainera, karbono-emisioak 
gero eta handiagoak dira, nahiz eta estatu mailetako emisioak eta EBkoak murrizteko 
helburuak izan. Enpresa handien interesak nagusitzen jarraitzen badute, garraioarekin 
lotutako Europako emisioak izugarri handituko dira. Nazioarteko Garraio Foroak garraio 
pertsonala% 100 handitzea aurreikusten du, eta salgaiak% 300 2050erako. Egoera ho-
rretan, EBk 2030 eta 2050erako dituen helburu klimatikoak arriskuan daude; bereziki, 
garraioarekin lotutako emisioak% 60 murrizteko helburua oso apala da 2050erako.

Jens  
Holm

Eskoziako Green New Deal
LABURPENA: Gillianek Eskoziaren erronkak deskribatuko ditu, Net zerora iristeko 
behar diren politiken gaineko eskumen partzialak baino ez dituen herrialde gisa, eta 
karbono isurketa handiko industriak ekonomiaren motore gisa dituen ekonomia gisa.

Gillian  
Martyn

Iraunkortasunaren bidea  
diseinatzen05

Bostgarren Panela

Naturaren mugen aurkako golpe lazgarri bat saihestu nahi badugu, jasangarritasuneranzko bidea di-
seinatzeko eta ibiltzeko garaia da, gerorako utzi gabe eta aitzakiarik gabe. Panel honetan, gure meta-
bolismo sozioekonomikoaren beharrezko eraldaketarako funtsezkoak diren alderdi batzuk jorratuko 
ditugu, hala nola energia-trantsizioa, industria-trantsizioa eta trantsizio agroekologikoa, beharrezko 
eraldaketak egin ahal izateko beharrezkoak diren beste alderdi batzuk alde batera utzi gabe.

Energia-trantsiziorako simulazio-ereduen dohainak eta mugak
LABURPENA: Simulazio-ereduak funtsezkoak dira energia-trantsizioari buruzko era-
bakiak hartzean EBn, baita estatuan ere, gero eta neurri handiagoan. Eredu horietan 
jasotako politikei jarraikiz, nahi dugun xede-egoerara iristeko aukera izango dugu, 
esaterako, ekonomiaren erabateko deskarbonizaziora iristeko, mendearen erdial-
dean, gutxi gorabehera. Eredu ohikoenen muga nagusiak zein diren azalduko da, eta 
MEDEAS ereduari jarraikiz horietako batzuk aintzat hartzeak dakartzan inplikazioak 
erakutsiko dira (https://www.medeas.eu/).

Iñigo 
Capellan

Lurralde-antolamendua autosufizientzia konektatu bati begira
LABURPENA: Hiriaren eta lurraldearen arteko berregokitzapena da klimaren erron-
ka nagusietako bat. Harremana berreskuratzeko ahalegin horren gakoa da egungo 
antolamendu-printzipioa ordeztea, eskola-ekonomiak zabaltzea eta planetako flu-
xu-mugimenduak areagotzea dakarten ziklo irekietan oinarritzen dena, eta, horren 
ordez, lurralde-metabolismo batean oinarritutako eredu berri bat ezartzea, “autosufi-
zientzia konektatuko” printzipioa aplikatuko duena.

Juan  
Requejo

”Bizitza erdigunean eta... elikadura bizitzaren erdigunean. Planeta hozteko, 
gure lapikoen burujabetza berreskuratu”
LABURPENA: Elikadura sistema nola produzitzen eta erreproduzitzen dugun, horren 
arabera zaindu edo esplotatu egingo ditugu izaki bizidunak (eta planeta bera). Etxal-
deko Emakumeak taldetik lantzen ari garen proposamen agroekofeministak harre-
man aldaketa sakona beharrezkoa dela dio. Balioen eta harremanen aldaketa horrek 
eramango gaitu sistema produktiboa aldatzera. Eta elikadura sistema gaurdanik al-
datzea ezinbestekoa da planeta hozteko.

Maribi 
Ugarteburu
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Nola marraztu eraldaketa  
sozio-ekologikoa Euskal Herrian?06

Seigarren Panela

Panel honetan, etxean ipiniko dugu arreta, Euskal Herria sozio-ekologikoki arduratsua nola eraiki az-
tertzeko. Euskal trantsizio energetikoan kontuan izan beharreko sektore nagusiak zein diren ikusiko 
dugu, zein diren gure lurraldean klima-larrialdiaren adierazpen nagusiak, nola eraiki bizi ditugun ga-
raiekin bat datozen diskurtsoa eta ekimen politikoak, eta ahotsa emango diegu, eragile ezberdinen 
aldetik, klima-aldaketaren aurrean jarduteko burutzen ari diren esperientziei.

Trantsizio iraunkorra eta burujabetzen ebakipuntua Euskal Herrian
LABURPENA: Erregimen kapitalista eta patriarkala alboratzeko eta beste harreman 
sozialen markoa sortzeko, gaur gaurkoz, behar-beharrezkoak ditugu jadanik Euskal 
Herrian bizitza bizigarriak elikatu eta gizarte iraunkorra eraikitzeko borborka dauden 
zenbait prozesu eta ekimen, eta baita ere burujabetzen bidegurutzean topo egin de-
zaketen proposamen berriak.Mirene 

Begiristain

2050erako Euskal Herrian deskarbonizazioa lortzeko bidean: erronkak eta 
puntu kritikoak (hotspots).
LABURPENA: Gizateriak aurpegi anitzeko krisi sistemikoa du aurrean: klimatikoa, 
ekologikoa, baliabide material eta energetikokoa, soziala. Irtenbideak giza zibiliza-
zioaren metamorfosi sozioekologikoa eskatzen du. Metamorfosi horrek Euskal He-
rriari ezartzen dizkion erronka nagusiak azalduko ditu ponentziak.Gorka Bueno

Globaletik tokikora, Bizi!tik Euskal Herria burujabera
LABURPENA: Bizi! mugimendua 2009an sortzen da, Kopenhageko gailurraren ur-
tean. Sortu zenetik larrialdi klimatikoa eta justizia soziala uztartzea izan du lan ardatz 
nagusia. Bere ekintza eremu nagusia Ipar Euskal Herria izanik, nazioarte mailako mu-
gimendu altermundialistan osoki kokatzen da ere. Gaur egun planeta eta gizadiak 
aurrean dituzten erronka handien mailako ekintza eta mobilizazio determinatuak piz-
tu nahi ditu, betiere ekintza publiko eta ez-bortitzak erabiliz. Borrokan eta alternatiba 
konkretuen eraikuntzan 10 urte baino gehiago igaroz, gaur 700 kide ditu eta azken 
urteetako lan ardatz bat “Euskal Herria burujabe” izan da.

Nicolas  
Goñi

Trantsizio sozio-ekologikoa: Lurralde birpentsatua abiapuntu
LABURPENA: Lurraldea ez da kontzeptu politiko-geografiko hutsa, ez nahastu Lurral-
detasunarekin. Lurraldeak berezko ezaugarri bio-fisikoak ditu, ekosistema dinamikoak, 
desberdinak batetik bestera, edozein giza-jardueraren euskarri fisikoa izateaz gain, he-
rrigintza prozesu batek derrigor behar dituen baliabideak eta gozabideak (zerbitzu 
ekosistemikoak) eskaintzen dituena, justizia sozialaren dimentsio espaziala. Lurraldea 
antolatzeak baliabideok eta gozabideok modu iraunkorrean kudeatzea beharko luke 
izan (Sozio-Politika 4.0). Biharko euskaldunek eduki beharreko eskubideen artean Lu-
rraldean bizi, lan egin eta gozatzekoa ere izan bedi. Birpentsatu behar dugu Lurraldea 
eta Lurraldekoa, Euskal Herriko biharko erakundetzean eskualdeei lekua eginez, eta 
ibili beharreko trantsizio sozio-ekologikoaren abiapuntu hartu, Lurraldetik egin behar 
baitiogu aurre Lurrean ez ezik Kliman ere sortu dugun desmasiari.

Iñaki 
Antiguedad

H I Z L A R I A K
Alicia Valero
CV: Zaragozako Unibertsitateko doktore ingeniari kimikoa da 
Alicia Valero Delgado. Unibertsitate horretan egindako pres-
takuntzaz gain, TU Berlin, Tolosako (Okzitania) Paul Sabatier 
eta British Geological Survey ikastegietan ere prestatu zen. 
CIRCE Institutuko Industria Ekologikoko ikerketa-talde bat zu-
zentzen du gaur egun, eta laguntzaile doktorea da Zaragoza-
ko Unibertsitatean.

Unai Pascual
CV: Yorkeko Unibertsitateko (Erresuma Batua) Ingurumen Eko-
nomiako doktorea dugu Unai Pascual. Gaur egun Ikerbasque 
ikertzailea da Klima Aldaketari buruzko Ikerketa Zentroan (BC3), 
eta Bernako (Suitza) Unibertsitateko Garapen eta Ingurumen 
departamentura elkartutako kidea. Lehenago, Cambridgeko 
Unibertsitateko irakasle titularra izan zen 10 urtez eta irakasle-
lanetan aritu da Manchesterko Unibertsitatean eta Deustuko 
Unibertsitatean. 20 urtetik gorako esperientzia du ekonomia-
ren eta ingurumen-aldaketa globalen arteko erlazioari buruz. 
Parte-hartze aktiboa du Europako eta Nazio Batuekin lotutako 
nazioarteko erakundeetan. 200 artikulu zientifiko baino gehia-
go argitaratu ditu, eta 2018. eta 2019. urteetan mundu osoan 
zientzialari aipatuenetako bat izan dela islatzen duen onespena 
jaso du. Ohiko kolaboratzailea da Euskal Herriko zenbait komu-
nikabidetan (Gara, Berria, EITB).

Joseba Azkarraga Etxegibel
CV: Soziologian doktorea. Euskal Herriko Unibertsitateko 
(EHU/UPV) irakasle eta ikertzailea da. Bere interesgune na-
gusia trantsizio ekosoziala eta hazkunde ondoko gizartea da, 
ikuspuntu desberdinetatik begiratuta: subjektibitatea, erresi-
lientzia komunitarioa, elikagaien subiranotasuna, politika eko-
sozialak, edo ekonomia sozial-solidarioa.
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Amaia P. Orozco
Perspektiba ekofeministak  
kolapsoaren aurrean 
CV: Ikertzaile eta prestatzailea dugu ekonomiarekin eta femi-
nismoarekin lotutako gaietan. Ofizialki, ekonomian doktorea. 
Lan-arloan, “Colectiva XXK. Feminismos, pensamiento y ac-
ción” taldeko kidea. Aktiboki parte hartzen du gizarte-mugi-
menduetan. Ekintza militantetik zein jarduera profesionaletik, 
ekonomiari feminismotik kritika sistemiko bat egiten saiatzen 
da, beste begirada kritiko batzuekin lotuta (begirada horien 
artean pentsamendu dekoloniala, desazkundea, ekologismo 
soziala eta marxismoa daudelarik), eta zubiak eraikitzea bi-
latzen du ekonomia feministaren artean hego globalean eta 
ipar globalean.

Nick Buxton
CV: TNI The Transnational Institute erakundeko komunika-
zioetako aholkularia dugu Nick Buxton, eta bertan urtero 
koordinatzen du Boterearen Egoerari buruzko txostena. Bere 
espezializazio-esparruen artean ditugu klima-aldaketa, mili-
tarismoa eta justizia ekonomikoa, eta argitalpen ugari idatzi 
ditu gai horiei buruz, hain zuzen ere. Cambio climático SA li-
buruaren koeditorea dugu.

Janaina Stronzake
CV: Sei urte nituela hasi nintzen lanean, birziklatutako mate-
riala bilduz neguan eta kotoia landatuz udaran. Brasilgo MST 
Lurrik Gabeko Mugimenduaren sorreran parte hartu nuen nire 
familiarekin batera 1984an, eta kanpamenduz, okupazioz, ka-
leratzez, martxaz eta abarrez jositako bederatzi urteren ondo-
ren, gure lurra konkistatu genuen eta gure kooperatiba, Co-
pavi, sortu, 1993an. Betidanik egon naiz MST mugimenduan, 
bizirauteko lan eginez zein jardun politikoan.

Emilio Santiago Muiño
CV: Emilio Santiago Muíño Antropologiako doktore, ikertzai-
le eta aktibista ekosoziala. Móstolesko Udaleko Ingurumene-
ko zuzendari tekniko ohia, Móstoles Transita 2030 hiri-arloko 
trantsizio-planaren arduraduna eta Más Madrid taldeko mili-
tantea dugu. Zaragozako Unibertsitateko filosofiako irakaslea. 
Instituto de Transición Rompe el Círculo kolektibo ekologista-
ren sortzailea eta kidea. Zenbait libururen egilea dugu, eta li-
buru horien artean ditugu, besteak beste, No es una estafa, es 
una crisis de civilización (Enclave, 2015), Rutas sin mapa: hori-
zontes de transición ecosocial (Catarata saiakera-saria, 2015), 
eta Opción cero: el reverdecimiento forzoso de la revolución 
cubana (Catarata, 2017) lanak.

Damien Thomson
CV: GUE / NGL taldeko aholkulari dugu Damien Ingurumen, 
Osasun Publiko eta Elikagaien Segurtasuneko Batzordean. 
Trinity College ikastegiko zuzenbide eta zientzia politiketako 
lizentziaduna dugu, eta ingurumenaren eta justizia sozialaren 
aldeko aktibista. Irish Broad Left hedabidearen sortzaileetako 
bat dugu, Irlandako, Europako eta nazioarteko gaiei buruzko 
ezkerreko analisirako hedabide berriarena, hain zuzen ere. 
Bruselan bizi da eta harreman estuan lan egiten du Irish In-
dependents 4 Change taldearen ordezkaritzarekin Europako 
Parlamentuan.

Luis González Reyes
CV: Luis González Reyes Ecologistas en Acción taldeko ki-
dea dugu, eta taldean parte hartu zuen sortu zenetik 2015. 
urtera arte bertako Idazkaritza Konfederalean, eta bederatzi 
urtez ko-koordinatzailea izan zen. Garúa S. Coop sozietateko 
bazkidea da; trantsizio ekosozialak errazten dituen sozietatea 
dugu, praktika-laborategiak sustatuz, narratibak sortuz, eta 
prozesuak eratuz eta lagunduz. Prestakuntzan eta ikerketan 
aritzen da bereziki, ekologismoarekin eta pedagogiarekin 
lotutako gaietan. Esparru horretatik, zenbait unibertsitateren 
ohiko laguntzailea dugu. FUHEMen ere lan egiten du, eta 
“ekosozializazioaren” arduraduna da erakundearen hiru ikas-

tetxeetan. Zeregin ugari hartzen ditu horrek barnean, eta zeregin horien artean dugu ikuspegi ekosozia-
la duen curriculum bat lortzea etapa guztietarako eta material didaktikoei dagokienez. Eskola-jantoki 
ekologiko eta osasungarriak ere koordinatzen ditu. Ekologismo sozialaren alderdi desberdinak barnean 
hartzen dituzten hogeiren bat libururen egilea edo egileetako bat dugu. Liburu horien artean nabarmen-
tzekoak dira En la espiral de la energía eta Educar para la transformación ecosocial. Kimikako doktore 
dugu prestakuntza akademikoari dagokionez, eta lizentziaturako ezohiko saria lortu zuen.
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Silvia Modig
CV: Vasemmistoliitto. Ezkerreko Aliantza taldeko politikari 
finlandiarra dugu Silvia Modig (1976). Europako Parlamentu-
ko kide dugu Modig, 2019an aukeratua. GUE / NGL taldeko 
koordinatzailea dugu Ingurumen, Osasun Publiko eta Elika-
gaien Segurtasuneko Batzordean. Finlandiako parlamentuko 
kide ohia dugu Modig eta Helsinki hiriko kontseiluko kide da 
gaur egun. Klima-arazoak, justizia soziala eta berdintasuna 
ditu bere politikaren gai nagusitzat. Parlamenturako aukera-
tua izan aurretik kazetari gisa egin zuen lan.

Iñigo Capellan
CV: Ingeniaria eta doktorea Ekonomian, Valladolideko Uni-
bertsitateko Energiako, Ekonomiako eta Sistemen Dinamika-
ko Taldeko kidea (https://geeds.es/). Honako hauei buruzko 
ikerketak egiten ditu: energiako, ekonomiako eta ingurume-
neko sistemak aztertu eta modelatzea, energia berriztagarrie-
taranzko trantsizioa baliabide fosilak agortzearen eta klima-al-
daketaren testuinguruan, eta eraldaketa tekniko eta sozialak.

Lynn Boylan
CV: Kazetaria ikasketaz eta Ingurumen gaietan granduondo-
koa egindakoa, esperientzia zabala du gai hauetan bere ibil-
bide profesionalean. 2014 eta 2019 urte artean Sinn Féin-en 
europar diputatua izan zen, bere lan nagusia Ingurumen ba-
tzordean garatu zuen.

Egun, Klima Larrialdia, Komunikabidea, Politika eta Gizarte 
eraldaketa Masterra osatzen ari da, merkatuan oinarritutako 
soluzioen porrota aztertzen ari da, naturaren merkantilizazioa 
planteamendu okertzat hartuz. Irlandako senatuko senataria.

Jesper Kiel
CV: Danimarko parlamentuko kide ohia, egun udal politi-
ken koordinatzailea da, Danimarkako aliantza gorri-berdea, 
(Enhedslisten).

Jens Holm
CV: Kazetaria eta soziologoa, Stockholm, Suedia. Suediako 
Parlamentuko kidea, Ezkerreko alderdiaren izenean (Vänster-
partiet). Suediako Parlamentuko Garraio batzordeko presi-
dentea. Ezkerreko alderdiaren bozeramailea aldaketa klimati-
koaren inguruan. Europako Parlamentuko kide ohia.

Gillian Martyn
CV: SNP. Gillian Martin Eskoziako Parlamentuko Ingurugiro, 
Klima Aldaketa eta Nekazaritza Erreformaren Batzordeko 
koordinatzailea da. Bere batzordeak Eskoziako Gobernuare-
kin lan egin du munduko isuriak murrizteko helburu posibilis-
tak ezartzeko, eta orain gobernuaren susperraldi berderako 
eta trantsizio justurako planak aztertzen ari dira.
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Juan Requejo
CV: Juan Requejo Liberal. Prestakuntzaz, ekonomialari eta 
geografoa. Planifikazioaren alorreko kontsultorea lurraldeare-
kin lotutako hainbat gaitan: energia, turismoa, nekazaritza, in-
dustria, etxebizitza, lurraldearen antolamendua eta hirigintza. 
Europako, Amerikako eta Afrikako hainbat herrialdetan lan 
egin du, nazioarteko erakunde eta gobernuentzat, adminis-
trazio-maila guztietan.

Nicolas Goñi
CV: Nicolas Goñi ekologoa, janari ekoizpen jasangarrian iker-
laria, eta 2003tik klima eta trantsizio energetikoan interesatua: 
nola moldatu gure biziguneak eta lurraldeak klima aldaketa 
ekiditeko eta datozen krisiei aurre egiteko, zein dira eskala 
eta estrategia egokienak... 2012an Bizi! elkartean kidetu nin-
tzen, eta 2018tik EH Burujabe lantaldean parte hartzen dut.

Maribi Ugarteburu
CV: Maribi Ugarteburu Markuerkiaga. Formazioz kazetaria 
naiz. Irratian (Egin Irratia, 1989-1998), eta euskarazko pren-
tsan (Hitza, 2003-2011) jardun izan nuen. Amorotoko Udalean 
alkate izatea egokitu zitzaidan (Herriko Kandidatura, 1999-
2003 + 2003-2005), eta Udalbiltzako Batzorde Eragileko kidea 
(2000-2003). EH Bildun eta Sortun jardun nuen (2011-2016). 
Orain berriro naiz zinegotzia Amoroton (Herriko Kandidatu-
ra). Baina nire lan jarduna orain Goiogane baserrian burutzen 
dut, Altzoa deitzen den proiektu agroekologiko baten baitan: 
ostatua eta etxeko mozkinekin egindako otorduak eskaintzen 
ditugu, eta ortugintza agroekologikoan dihardut. Etxalde, ne-
kazaritza iraunkorraren aldeko mugimenduko militantea naiz, 
Etxaldeko Emakumeak taldearen baitan.

Iñaki Antiguedad
CV: Iñaki Antiguedad. Geologian Doktorea eta Hidrogeolo-
gian Katedraduna. Euskal Herriko Unibertsitatean (UPV/EHU). 
Irakaskuntzan eta ikerkuntzan Ura-Lurralde uztarriari lotutako 
gaietan jarduten du, Ura Iraunkortasunaren ardatz hartuta. 
Hainbat proiektutan hartu du parte eta hainbat artikulu zien-
tifiko argitara eman. Azken denboran Klima Aldaketak ur-ba-
liabideetan izan dezakeen eragina ari da ikertzen, Lurzoruari 
aparteko garrantzia ezagutuz. Euskal Autonomia Erkidegoko 
Uraren Kontseiluko kidea da, UPV/EHU ordezkatuz, eta Lurral-
de Politikarako Aholku Batzordekoa ere. Biltzarkidea izan da, 
luze edo motz, Eusko Legebiltzarrean, Bizkaiko Batzar Nagu-
sietan eta Diputatuen Kongresuan.

Mirene Begiristain
CV: Mirene Begiristain Zubillaga. Formazioaz Ekonomian dok-
torea naiz Euskal Herriko Unibertsitatean (EHU). 1998tik ge-
roztik EHUn irakasle eta ikerlari gisa jarduten dut Donostiako 
Ekonomia eta Enpresa Fakultatean. Lehenengo urteetan iker-
keta lanak Ekonomia Soziala eta kooperatibagintzako gaie-
tan garatu nituen, eta 2002. urtean egun nire ikerketa lerroa 
den elikadura sistemen gaietan doktore-tesia abiatu nuen. 
Horrela, gaur egun, agroekologiaren paradigmatik elikadura 
burujabetzarako prozesu desberdinetan ikertzen dut beti ere 
ikerketa ekintza parte-hartzaile ikuspegitik. Ehbilduko batzar-
kidea izan naiz Gipuzkoan, ekonomia sustapena eta landa in-
gurunearen gaien ardurarekin.

Gorka Bueno
CV: Teknologia Elektronikoko irakasle titularra Bilboko Inge-
niaritza Eskolan, UPV/EHU. 2006ra arte jardun du eguzki-ze-
lula fotovoltaikoen fabrikazioa ikertzeko lanetan, eta eremu 
horretan garatu zuen bere doktorego-tesia. Une honetan, 
energia-jasangarritasunaren, garraioaren eta hondakinen 
kudeaketa eta tratamenduaren problematikan zentratzen da 
haren jarduera akademikoa. Argitalpen zientifiko eta tekniko 
ugari egin ditu, besteak beste, energia-trantsizio jasangarriari 
eta mugikortasun jasangarriaren problematikari, edo honda-
kinen kudeaketa eta tratamenduari buruzkoak. Hainbat eragi-
le sozialekin elkarlanean dihardu. Ekopol-eko kidea (https://
ekopol.eus).




